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ملخّص

ال سيبويههذا لدى مهمة قضية يتناول المسألةوهي،بحث في أقواله بعـضتعدد فـي الواحـدة
كتابه من ي،المواطن قد األمر كتابهوهذا من المستفيدين بعض على فـي،خفى لـه قـوال فيجدون

فيأخذ بهمسألة بغيره،ون يقل لم أنه غيرهبينما،ويظنون آخر قوال له أن الحقيقة هنـا،في ومـن
ب في سيبويه مذهب بيان في الخالف المسائلحصل األمرعض هذا من .انطالقا

المتع األقوال تلك يوضح البحث جدا،ددةفهذا مهما آخر أمرا يبين العمل،ثم كيفية هذهوهو تجاه
المتعددة ال،األقوال المنهج ذلكببيان في جني،علمي ابن أصله الـسيوطي،كما وخالـد،وأوضحه

النحويين،األزهري أئمة من .وغيرهم

سيبويه،سيبويه:الدالةالكلمات آراء سيبويه،تعدد للعالم،قوال سيبويه،القوالن سيبويه،كتاب .رأي
Sibawaih's Different Opinions About the Same Case 

Mohammed Bin Naser Alshahri

Abstract

This article deals with an important idea in the  “ The book “ of Sibawaih . 

that is the Different Opinions About the Same Case. Sibawaih gave certain 

statements about a certain subject but he mentioned a differing one  in another 

place in his “ book “. This fact may mot be clear to some scholars, who might 

believe that he did not change this statement on another part of the “ book “.  

This disparity was the source of the controversies among scholars over 

Sibawaih's theories .

This article studies the various disparities and shows how we should deal 

with it according to the method followed by scholars such as Ibn jenny, 

Soyoti , Khalid Al-Azhari and other grammarians. 

جامعة*  اآلداب، كلية العربية، اللغة السعوديةقسم العربية المملكة الرياض، سعود، .الملك
األردن الكرك، مؤتة، لجامعة محفوظة النشر .حقوق
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:المقدمة

هللا اهللالحمد رسول على والسالم بعد،والصالة :أما

مؤلفا في أو عنهم المنقولة أقوالهم في للعلماء تَعِرض التي القضايا من يـسطرونهافإن التي تهم
جدا مهمة من،قضية شيء وجود الوهي المسألة في اآلراء تلـكتعدد مـسائل بعـض في واحدة

شيء،بالكت وجود إلى يفضي قد األقوالالتعارضمما تلك بعض بين التناقض األمـر،أو ويزداد
كثرت إذا خطورة أو المتعارضةأهمية أو المتعددة الصور بعـض،تلك على تخفى قد كونها في أو

إ،العلمبذلكالمشتغلين للعالموبخاصة معين قول أو رأي اشتهر غيره،ذا له يوجد كان،بينما إذا أو
كبير مؤلف فيه،له البحث يصعب قد،أو مسائله أن كتابهأو من شتى موضوعات في منو،تتناثر

سيبويه كتاب ذلك يمثل ما ن،أبرز والصعوبة الغموض يكتنفه ظل والبحث فيه القراءة إن حواحيث
الزمان من قرنا عشر ثالثة وتعا،من سبحانه اهللا قيض األستاذحتى له عبـد: الـدكتورلى محمـد

عضي العظيمة،مةالخالق الفهارس له صنع الص،حيث كل ذللت أيالتي عـن البحـث في عوبات
فيه ق،معلومة ميسورا أمرا سيبويه رأي عن البحث ذلكوصار قبل األمر عليه كان بما .ياسا

العلماء من كثير شأن سيبويه وا،وشأن اآلراء بعـض عنهم ورد قد المتعـحيث أوألقـوال ددة
المسائل بعض في الالمتعارضة بطبيعة وهذا العظيمـ سيبويه قدر من يغض ال قدروال،حال من

األجالء العلماء من العالية،غيره مكانتهم في يقدح البشريوال الجهد شأن هذا ولكن إنـه،ـ حيث
الت بعض يعتوره التضاد،نوعقد أو والنقص الخلل ذلك،أو نحو ذلـو،أو أومـن اآلراء تعـدد ك

أحيانا .تناقضها

أمر القدموهذا منذ العلماء إليه تنبه ال،قد كيفية وجودهـافأوضحوا حالة القضية هذه تجاه ،عمل
ورد إذا واحدةوذلك مسألة في قوالن العالم كتاب،عن في أو واحد كتاب أكثـرفي أو فـي،ين أو
مختلفة .أزمنة

ك في جني ابن صنعه ما ذلك الخصائصومن سماه،تابه لذلك بابا عقد اللفظـين: "حيث في باب
المعنى متضادينعلى العالم عن يردان باإل" الواحد األمر هذا فيه والتمثيـلتناول والتأصيل يضاح

.)١(والتفصيل

جني: انظر) ١( جني،ابن بن العربي،/ ت،الخصائص،عثمان الكتاب دار النجار، علي .٢٠٧–١/٢٠٠،بيروتمحمد
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ال ذكره والتراجيحوقد التعارض في أيضا عـشرة،سيوطي الرابعة المسألة لعـالم"في القـولين
اخ" واحد حسناتصروقد اختصارا جني ابن ذكر مثل،ما أنه إلـىكما يحتـاج لما موضحة بأمثلة
الك،ذلك أجزاء بين للربط عبارات متقنةوأضاف متناسقة بصورة بدا حتى .الم

إيراد يحتم القضية هذه تناول فإن السيوطيلذلك بيـانوذلك،هناكالم مـن عليـه اشتمل لما
مع التعامل في الرصين العلمي المتعارضةقضيةللمنهج التعـارضأو،األقوال ظاهرهـا التـي

قال،والتناقض :حيث

قوالن" مسألة في عالم عن ورد مع،إذا واآلخر مرسال أحدهما كان بالمعللفإن ُأخذ وتُؤول،لال
سيبويه،المرسل موضع-كقول غير وأخت-في بنت من التاء للتأنيث: في .)١(إنها

ينصرف ال ما باب في للتأنيثإ: وقال ليست ساكن،نها قبلها ما بأن فـي،وعلله التأنيـث وتاء
يكون ال ألفاالواحد يكون أن إال ساكنا قبلها وفتاة،ما ... .،كقناة

بمذه األليق إلى نُِظر منهما واحدا يعلل لم فيعتمد،بهوإن قوانينه على اآلخـر،واألجرى ويتأول
أمكنإ سيبويه،ن جـر: وقوله،للفعلالناصبة)٢(" حتى: "كقول حرف متنافيـان،إنها إذ،فإنهمـا

األفعال تباشر ال األسماء فيه،عوامل تعمل أن عن للفعل،افضال الناصبة الحروف عد ولـم،وقد
فيهايذ أن" حتى"كر بذلك بعد" أن"فعلم عنده ." .... حتى"مضمرة

اآل عن الرجوع على أحدهما في نَص فإن التأويل يمكن لم رأيـهوإن أنـه علـم واآلخـر،خر
تاريخهما،مطّرح عن بِحث ينص لم بالمتأخر،وإن عنه،وعمل مرجوع .واألول

ي لم المذهبينفإن ربس وجب التاريخ القولين،علم حال عن نُِسب،والفحص أقوى أحدهما كان فإن
أنه بهإحسان،قولهإليه للظن عنه،ا مرجوع اآلخر .وأن

ال في تساويا لهقوةوإن رأيان أنهما يعتقد أن الباحـث،وجب عنـد تساويهما إلى الدواعي وأن
كال اعتقد أن إلى بهما القائل دعت التي الدواعي هي .)٣(" منهاعنهما

كتاب ضمن القولين بين التاريخي الفارق معرفة إلى ألجأ عندما أنني هنا إليه أنبه أن يجب ومما
نفسه غيره–سيبويه كتاب له ليس للكتاب–ألنه بوالق طبعة على سأعتمد عـددفإنني بيـان في

هذ) ١( عن الحديث الثامنةاسيأتي المسألة .في
الحدي)٢( هذسيأتي عن فيث .التاسعةالمسألةا
أص،يوطيـالس) ٣( في وجدلهـاالقتراح النحو فجال/ ت،ول محمود القلم،د . م١٨٨٩،هـ١،١٤٠٩ط،قـدمش،دار

.٤١٢–٤٠٨ص
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القولين بين ألن،الصفحات سيبويهوذلك بكالم مليئة فيها حـواش،الصفحات بها توجد ال إنه حيث
ال عبد الدكتور لنسخة بالنسبة الحال هو كما هارونسفلية محمد حـساب،سالم يكـون لكـي وذلك

مح سيبويه قولي من القولين بين دقيقاالفرق حسابا .  سوب

جني ابن رسمه الذي المنهج هذا أن شك الدقيقوال العلمي المنهج بصفات مـسألة،يتسم تجـاه
أو األقوال ماهاتعارضتعدد واإلنصاف،لعالم بالصحة تتحلى أحكام صدور إلى يفضي ووهـ،مما

إليه والمصير اعتماده ينبغي .ما

إ نظرنا إذا أننا أهمية األمر يزيد فعالومما واقع هو ما العلماءلى بعض بعض،لدى نجد فإننا
الحسنة غير ما،الصور عالم تجاه صدوره ينبغي ال كالم النحويين بعض من صدر قد إنه حيث

مانَ لعالم قوال وأكده،سب عنه ذلك كرر الحقيقة،وربما في آخربينما قوال عنه المنقول للعالم ،أن
التشنيع الناقلفنجد العالم األمرعلى هذا ذلك،بسب أمثلة مالكومن ابن حق في حيان أبو قاله : ما

تصانيفه(( في ذلك وكرر الجملة ترخيم أجاز سيبويه أن مالك ابن منه،وزعم غلط فهم،وهو وسوء
سيبويه .)١())على

حيان أبا أن غيره-ولو مالك-أو ابن تجاه الرصين المنهج هذا من-التزم تأصيله تقدم برغم
لها وبسطه جني اال-بن من أسلم ذلك صدورهالكان ينبغي ال أحكام إلى .نزالق

السيوطي أن جنيكما ابن أصله الذي المنهج ذكر اخ،قد لهمع كافية،تصاره بأمثلة ،وإيضاحه
أيضا التصريح كتابه في األزهري خالد ذلك إلى أشار .)٢(كما

جانب إلى البحث هذا فأن كله هذا من منوانطالقا سيبويه لدى وجد قد ما بيان يتضمن كونه
أص،متعددةأقوال الذي الرصين العلمي المنهج إلى اإلشارة يتضمن فيفإنه عليه ونص جني ابن له

آن ذلك بيان تقدم كما الخصائص .فاكتابه

من شيء فيها بدا التي الصور هذه عن الحديث أن إلى أشير أن إلى المقام هذا في يفوتني ال كما
سيبويهعددلتا كالم يح،في أن ينبغي سيبويهال علم من غضا فيه أن على بمكانتهأ،مل مساسا و

الرائدة العظيم،العلمية سفره خاللها من ألف لكل-الكتاب-التي نبراسا يزال وال كان الذي
والطالب والدارسين ومحبيهاالعلماء العربية اللغة دارسي من،من الطويلة القرون مر الزمانعلى

هذ) ١( عن الحديث .الخامسةالمسألةاسيأتي
الفكر،التصريح،خالدالشيخ،األزهري: انظر) ٢( .١٨٥-٢/١٨٤،دار
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األيام هذه ال،إلى الكتاب بحر في يسيرة إضافة المتواضع العمل هذا أعد النظر،معظيوإنما تلفت
البحث هذا في جمعتها المسائل هذه من اليسيرة المواطن هذه السفرإتما،إلى هذا من للفائدة ما

النحو:العظيم في لسيبويه أخذ،الكتاب إذا حجوبخاصة ضخامة اعتبارنا في الكتابنا وكونه،م
م العربيمؤلفا النحو في المؤلفات أقدم سيبويه،ن أن يبدو التي المدة تعالى–وطول اهللا -رحمه

الجليلأم الكتاب هذا تسطير في وقو،ضاها يسوغ مما كله هذا بعضفإن في التعارض من شيء ع
.األحكام

البحث هذا اشتمل وقد المقدمة-هذا لهذه مسا-باإلضافة اآلراءئلعلى سيبويهتعدد ،عند
:وهي

الجاللةقو–١ لفظ اشتقاق أصل في ."اهللا"اله

وحيثقوال–٢ إذا بعد الواقع االسم في .ه

الظروف-٣ بعض في .قواله

إذا–٤ إليه تضاف ما في .قواله

اإلسنادي–٥ المركب ترخيم في .قواله

بالنداءقواله–٦ المختصة األسماء بعض .في

الصرفهقوال–٧ من الصفات بعض منع علة .في

وأخت–٨ بنت تاء في .قواله

حتى–٩ في .قواله

همِرش–١٠ وزن في .قواله

المتصدرة–١١ الهمزة في األسماءقواله في أصول .أربعة

الخاتمة

المصادر فهرس
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٣٠٦

اآلراء تعدد سيبويهمسائل عند

ق١ الجاللةـ لفظ أصل في : "اهللا"واله

تحدثتحد كما المسألة هذه عن سيبويه غيرهعنهاث النحويين من لفظ،عدد تناولوا حيث
متعددة" اهللا"الجاللة جوانب من المقدس الشريف االسم ال،هذا هذه أبرز من كان هذهوقد جوانب

المهمة الدقيقة :القضية

المقدس االسم هذا آخر" اهللا"هل لفظ من مومشتق أنه أم وعال؟ جل هللا مـنضوع مشتق غير
؟شيء

نجد المسألة هذه في المتقدمين النحويين أئمة سطره ما إلى قولينوبالنظر على اختلفوا قد هم
:مشهورين

: هماأحد

الشريف االسم هذا شيءأن من مشتق غير علما وليس .مشتق

: واآلخر

عل علم الشريف االسم هذا شيءأن من مشتق غير المقدسة الذات .ى

ا إلى ذهب النحويينلوقد أئمة من عدد األول ت،قول أحمد بن بن،هـ) ١٧٥(كالخليل ويونس
ت،هـ) ١٨٢(تحبيب ت،هـ) ١٨٨(وسيبويه ت،هـ) ١٨٩(والكسائي ) ٢٠٦(وقطـرب

ت،هـ ت،هـ) ٢٠٧(والفراء . )١(هـ) ٢١٥(واألخفش

أنهم إال اشتقاقه على اتفاقهم برغم هؤالء اولكن األصل في منهاختلفوا اشتق يعنينا،لذي والذي
في سيبويه رأي هو المسألةهنا بحثنا،هذه موضوع :فأقول،ألنه

سيبوي عن قوالنورد المسألة هذه في :ه

أح،الفراهيدي: ظران)١( بن المخزومي/ ت،العين،مدالخليل مهدي السامرائي،د ،٤/٨٨،م١٩٨٠،العراق،وإبراهيم
تحقيق،والزجاجي الحسنى، اهللا أسماء عبد/ اشتقاق ط) رب(د بيروت، الرسالة، مؤسسة المبارك، ٢،١٤٠٦الحسين

.٢٧–٢٣،٢٦ص،م١٩٨٦هـ،
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األول :القول

هذا إلهأن أصله المقدس االسم: "قال،االسم أعلم-وكأن ُأد،إله-واهللا األلـففلما فيـه خـل
األلف حذفوا األل،والالم منهاوصارت خَلَفَا والالم .)١(" ف

الثاني : القول

يكون أن تجويز إلى له آخر قول في سيبويه الالمين ... ":قال،"اله"األصلوذهب حذفوا كما
قولهم أبوك: من األخرى،الِه والالم اإلضافة الم اللسانلي،حذفوا على ينوون،خففوا .)٢("وذلك

ت خروف ابن م: )٣(هـ) ٦٠٩(قال متوهمفيكون لفظ من ع،نقوال دخلت دخلت" أل"ليهثم كما
تقدم ما من،"ناب"و" باب"كـ" فَعل"ووزنه،على مقلوب أنه مادة،"وِله"إال ) هـ. و. ل( ألن

العرب كالم في قولهم) هـ. ي. ل(وال،ليست من مأخوذة الكلمة الم: وهذه ذهب،رأةولهت إذا
حبيبها لفقد م،عقلها فيوالوله عقولهم وذهاب تعالى به نفوسهم تعلق تعالى إليه العباد فـين النظر

سلطانه وعظيم .مخلوقاته

ت المبرد اعترض لـألول)٤(هـ) ٢٥٨(وقد مناقض الثاني رأيه بأن له نقده في سيبويه ،على
في األلف أن إلى األول في ذهب ألف" إله"حيث ألنها أنهـ،"ِفعال"زائدة الثاني في ذكر عـينثم ا

.الفعل

ت ولّاد ابن رد المبرد) ٣٣٢(وقد على لسيبويه)٥(هـ االنتصار رد،محاوال إيراد يحسن أنه إال
ت ِسيدة والد) ٤٥٨(ابن ابن رد من أوضح ألنه : قال،هـ

العباس" أبو ذكره الذي نقض] المبرد[وهذا القول أن تناقض[من نقضا،الطةمغ] أي يكون وإنما
قال وتقدير] هسيبوي[لو واحدة كلمة في واحد حرف إنـهفي نفـسها فيهـا قال ثم زيادة؛ إنه واحد

عثم،سيبويه)١( بن ت،انعمرو ط/ الكتاب، بيروت، العلمية، الكتب دار القاهرة، الخانجي، مكتبة هارون، السالم ،٣عبد
.٢/١٩٥،هـ١٤٠٨

عثمان،سيبويه) ٢( بن .٣/٤٩٨الكتاب،عمرو
خروف: انظر) ٣( محمد،ابن بن الجمل،علي عربد/ ت،شرح محمد القرى،سلوى أم العلمية،جامعة البحوث معهد

ا .١/٢٤٨،هـ١٤٠٩،اإلسالميثالتروإحياء
والد: انظر) ٤( محمد،ابن بن المبرد،أحمد على لسيبويه سلطان: ت،االنتصار المحسن عبد زهير الرسالة،د ،مؤسسة

و٢٨٠ـ٢٧٩ص.م١٩٩٦،هـ١،١٤١٦ط،بيروت الخالق،عضيمة، عبد المقتضبحاش،محمد الكتب،ية ،عالم
وتاريخ( طبعة .٤/٢٤٠،)بدوت

والد: انظر) ٥( محم،ابن بن المبرد،دأحمد على لسيبويه و٢٨٠ـ٢٧٩ص،االنتصار الخالق،عضيمة، عبد حاشية،محمد
.٤/٢٤٠المقتضب
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ك،أصل في قاله لو فاسدافهذا محاال لكان الصفة بهذه تُرتُـب،لمة في قال لو قائال أن بـضم[كما
وفتحها زائدة: ]التاء منه التاء ترتب،إن في قال حـروف: ثم مـن واحد بمعنى والكلمة أصل إنها

...انهابأعي

لم مختلفين أصلين من مشتقة الكلمة قدر إذا أصلفأما أنه فيها بحرف يحكم أن ويحكـم،يمتنع
زائد أنه الحرف ذلك مختلف،على فيهما التقدير متفقا،ألن فيهما اللفظ كان .)١(" ...وإن

ي أنه يلزمإال ال إنه هنا نقول أن القـ-مكننا بين التناقض بحصول القول يمكن أن-ولينحتى
و يكون أن سيدهيكون ابن ذكر كما صريح بشكل مجـال،اقعا هنـاك يكـن لم كذلك كان لو ألنه

لل وال ذلكللحديث عدم من التناقض حصول حول فيهوذلك،جدل مرية ال جلي بشكل حاصل .ألنه

الصو هذه حول حديثنا يتجه متعارضاوإنما سيبويه كالم بدا التي تـستحق،رة التـي هي ألنها
فعال عندها أصـلين،الوقوف من مشتقا الجاللة لفظ يكون أن إرادته على دليل لدينا ليس إنه حيث

أحدهما في حرف على يحكم حتى زائدمختلفين أصلي،بأنه اآلخر في ذكـر،وبأنه أنه وبخاصة
كتابهالقو في متباعدين موقعين في صفحة،لين ثالثمائة من أكثر .فبينهما

فا هذا على ألمرينوبناء وذلك الثاني الرأي هو الراجح سيبويه رأي أن لي يظهر :لذي

الرأي:أحدهما هذا علل قد األول،أنه الرأي العلمـي،بخالف المـنهج بيان إلى اإلشارة سبقت وقد
ابن أصله المتعارضةالذي األقوال وجود عند المعلل،جني القول يعتمد أنه ويطّرح،ومنها

المعلل .غير

الت:واآلخر الثانيأن القول ترجيح يؤيد األول،اريخ عن كثيرا تأخره بسبب يوجـد،وذلك إنه حيث
بمقدار فصل القولين بوالق–) ٣٢٧(بين طبعة أنه–)٢(بحسب شك ال الكبير الفصل وهذا

أخذ تأليفهقد في طويال وقتا سيبويه يكن،من لم ما المسألة في له ظهر قد يكون يجعله مما
له بدا األولفيقد .الموطن

سيد)١( أحمد،هابن بن د،المخصص،علي له جفّال/ قدم إبراهيم بتصحيحه،خليل التراث: اعتنى إحياء بدار التحقيق مكتب
إحي،العربي العربيودار التراث العربي،اء التاريخ .١٧/١٤٣،م١٩٩٦،هـ١،١٤١٧ط،بيروت،ومؤسسة

نسخةو) ٢( اعتمدنا لو هار.دأما السالم بمقدارعبد الفصل فسيكون الحواشي،صفحة٧٢٦ون بسبب الحال بطبيعة وهذا
الكثيرة الق،السفلية بين الفرق لحساب النسخة هذه تصلح فال منولذلك دقيقةولين بصورة سيبويه .كالم
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االشتغال-٢

إذا بعد الواقع االسم :حيثوحكم

هو ويتأخر: االشتغال اسم اللفظ في يتقدم للعملأن صالح وصف أو متصرف فعل مشغول،عنه
غيرها أو بواسطة لمالبسه أو ضميره لمحل بالنصب محال أو لفظا نصبه .)١(عن

المتقدم االسم في األصل أن أحكامه يجومن االبتداءأن على الرفع فيه ب،وز موضعوما في عده
التقدير من لسالمته الراجح وهذا خبر في،رفع يجوز للمـذكوركما موافـق مقـدر بفعل النصب ،ه

وجوبا مفسر،محذوف ألنه له محل ال بعده . فما

نصبهثم يوجب ما االسم لهذا يعرض يرجحه،قد األمران،وما فيه يستوي النـصب. وما فيجب
يختصإذا ما بعد االسم .)٢(حيثوإذاكبالفعلوقع

بعد الواقع االسم في مختلفين قولين يذكر نجده فإننا سيبويه إلى جئنا ما إذا ". حيث"و" إذا"وأما

أوال يذكر قالفنجده حيث الرفع بعدهما يقبح :أنه

شيء" على الفعل أوقعت إذا بعده االسم ويكون األسماء ابتداء بعده يقبح فومما نصبا سببه يمن
وحيث: القياس تلقاه: تقول،إذا اهللا عبد فأكرمه،فأكرمهإذا تجده زيدا فيألنه،وحيث يكونان ما

المجازاة حروف ابتدأت،معنى إن الفعلويقبح بعده كان إذا بعدهما زيد. االسم حيث اجلس قلت لو
يجلس زيد وإذا قولكجلس من أقبح زيد: كان جلس ي،إذا يجلس،جلسوإذا جلس،وحيث ."وحيث

جائز بعدهما الرفع أن ثانيا يذكر نجده قبحثم غير ـ،من مباشرة ـ قال :حيث

بعدهما" فتقول،جائزوالرفع بعدهما تبتدىء عبد: ألنك حيث جالسااجلس اهللا،هللا عبد وإذا
جلس،جالس اهللا عبد .)٣(" وإذا

اتألنك: "فقوله بعدهما فتقوبتدىء ج: ... "للرفع في إذانص بعد االسمية الجملة وقوع . واز

ف الحكم في وحيث إذ بين سوى قد سيبويه إن نقول الموضعينفهنا في كالمه أوال،ي إنـه: فقال
بعدهما االسم رفع قال،يقبح يجو: ثم القبحإنه إلى يشير أن غير من رفعه يعلـل،ز لم هنا أنه كما

اهللا،الفاكهي: انظر)١( أحمدعبد النحو،بن في الحدود رمضـالمتول/ ت،شرح أحـي الدميريان وهبة،مد ،القاهرة،مكتبة
.٢٠٢–٢٠١ص،م١٩٩٣،هـ٢،١٤١٤ط

هشام: رانظ) ٢( المسالك،ابن كتاب،أوضح م: ومعه الصعيدي، المتعال لعبد السالك، بالجماميزبغية ومطبعتها اآلداب ،كتبة
.٩١ص

.١٠٧–١/١٠٦الكتاب،سيبويه) ٣(
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القولين تا،ألحد فارق هنا واحدروليس موضع في ألنهما بينهما سـ،يخي فإنني هذا على وفوبناء
القولين بين به يرجح بما سيبويه،آخذ بمذهب باألليق األخذ م،وهو جمهـوروهو إليـه يـذهب ا

أيضا النحوي،البصريين محققي من كثير راجـح،ينوكذا بعـدهما اسـم نصب أن والرفـع،وهو
ماوذلك،مرجوح من حيث تجرد هذهألن،بشرط في البصريينها عند لها جواب ال ومـن،الحالة

النصب يوجبون فإنهم الكوفيين من بها .)١(جازى

:الظرف-٣

ظر غير أسماء تستعمل ال وأمام كخلف الظروف بعض أن سيبويه مـنذكر قليـل في إال وف
:فقال،الكالم

ب" من أشد بعضها الظروف أن األسماءواعلم في وأمـا،والناحيـة،صدوالقَ،القبل: نحو،عض
استعما أقل فهن والتحت واألمام أسماءالخلف تُجعل أن الكالم في الكالموقد،ال في ذلك على جاءت

.)٢(" واألشعار

قال بالكثيرةولكنه ليست صفحات بعد هذا صفحات،بضد خمس نحو هي بأن،وإنما حكم حيث
أسما الكالماستعمالها في وأجرى أكثر ظروف غير : فقال،ء

أ" بعضها الحروف هذه أن بعـضواعلم من اسما يكون أن في تمكنا ،والنحـو،كالقـصد،شد
.والناحية،والقبل

الخلف أسماء،والدون،والتحت،واألمام،وأما ت،فتكون فـيوكينونةُ وأجـرى أكثر أسماء لك
.)٣("كالمهم

النص القولينفظاهر بين تعارض بوجود يوحي أوال،ين قال فـي: "... ألنه اسـتعماال أقل فهن
أسماء تُجعل أن ثانيا... "،الكالم قال ت: "ثم كالمهموكينونةُ في وأجرى أكثر أسماء عند. "لك ولكن
يمكن والتأمل بينهاالتدقيق تعارض يوجد ال أنه نلحظ بالقلـة،أن األول في سيبويه حكم ألن وذلك

من ذكر ما بقياس هو اإنما عموم إلى اللغةظروف في هو،ألسماء فإنما بالكثرة الثاني حكمه وأما
ظرو من النص في ذكر ما بين والكثرة القلة قياس على فقطبناء األسماء،ف لعموم بالنظر . ال

مالك: انظر)  ١( اهللامحمد،ابن عبد الشافية،بن الكافية حيان،٢/٦١٩شرح بن،وأبا الضرب،يوسفمحمد ،٤/٢١٦٥ارتشاف
.١/٣٠١خالدالشيخ،واألزهري،٢١٦٨

.١/٤١١الكتاب،سيبويه)  ٢(
السابقالمص) ٣( .در
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٣١١

اإلضافة-٤

إذا إليه تضاف :ما

تض إذا أن االشتغال أبواب في سيبويه سواءذكر حد على واألسماء لألفعال :فقال،اف

يقبح" نومما سببه من شيء على الفعل أوقعت إذا بعده االسم ويكون األسماء ابتداء فيبعده صبا
وحيث: القياس تلقاه: تقول،إذا اهللا عبد فأكرمه،فأكرمهإذا تجده زيدا فيألنه،وحيث يكونان ما

المجازاة حروف ابتدأت،معنى إن الفعلويقبح بعده كان إذا بعدهما ز. االسم حيث اجلس قلت يدلو
م أقبح كان يجلس زيد وإذا قولكجلس يجلس: ن وإذا زيد جلس يجلس،إذا جلس،وحيث .وحيث

جائز بعدهما فتقول،والرفع بعدهما تبتدىء عبد: ألنك حيث جالساجلس عبد،اهللا اهللاوإذا
جلس،جالس اهللا عبد .)١(" وإذا

فتقول،جائزبعدهما: " فقوله بعدهما تبتدىء أنهما: ..."ألنك على إذا-نص يجوز-وبخاصة
بعدهما االسمية الجملة إليهما: أي،وقوع االسمية الجملة .إضافة

ع آخر موضع في نص األفعالثم إلى إال تضاف ال أنها قال،لى : حيث

باب" األسماءهذا من األفعال إلى يضاف . )٢("ما

ذلك بعد قال :ثم

األفع" إلى إال تضاف ال هذه .)٣("الوإذا

األخير رأيه أن يظهر أن–والذي إ) إذا(وهو إال تضاف لديـهال الراجح الرأي هو األفعال ،لى
ألمرين :وذلك

سيبويه: أحدهما بمذهب األليق هو هذا عامة،أن البصريين ي،وبمذهب ال أنه يرون بعدألنهم قع
مضمر أو ظاهر فعل إال .إذا

م: واآلخر األخير القول بفاأن سبقه عما كبيرتأخر من،صل نحو ال،صفحة٤٠٠وقدره وهـذا
كبير فصل استغرق،شك قد أنه شك تسطيرهوال في سيبويه من طويال إعادة،زمنا له يتيح ما وهذا

المسألة،النظر في القول .وتحرير

.١٠٧–١/١٠٦الكتاب،سيبويه) ١(
السابق) ٢( .٣/١١٧المصدر
السابق) ٣( .٣/١١٩المصدر
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دون بابه في القولين أحد ذكر مسألة هناوأما مدخال لها أن أرى فال القولينألنه،اآلخر ذكر قد
با مختلفينفي اشتغال،بين أبواب هارون١٠٧–١/١٠٦(األول اإلضـافة) ت بـاب في والثاني

هارون١١٩–٣/١١٧( األهمية) إذا(ودخول) ت حيث من متساو البابين منهـا،في كل في فهي
األساسيةأ البابين مسائل عناصر .حد

اإلسنادي-٥ المركب :ترخيم

لغةالترخي وتليينه: م الصوت .)١(ترقيق

النحاة: واصطالحا عند مخصوص وجه على تخفيفا الكلمة بعض .)٢(حذف

اإلسنادي المركب جملة: وأما فصارتا األخرى إلى إحداهما أسندت كلمتين كل برق:نحو،فهو
قرناهاو،نَحره .)٣(شاب

ترخيمه منع النحويين عامة عند مالك،)٤(والمشهور ابن ذلك في سيبو)٥(وخالف بنقل يهمحتجاً
الترخيم((: )٦(قال،ذلك باب في ترخيمه منع سيبويه ألن ؛ ترخيمه يمنعون النحويين ونص،وأكثر

يرخمه من العرب من أن على النسب باب في،في شَراً: فيقول تأبطُ: تََأبطَ ترخيمه،يا على ورتب
إليه النسب جواز في خالف وال إليه النسب((.

ذلك في له سيبويه أن مالكوالحق ابن إليه أشار كما المركب،نصان ترخيم فيه يمنع نص
يجيزه،اإلسنادي .ونص

منظور: انظر) ١( العربلسا،ابن الفكر،ن .١٢/٢٣٤،م١٩٩٠،هـ١،١٤٠ط،بيروت،دار
ص،الفاكهي: انظر) ٢( النحو في .٢٠٩الحدود
الشعر: والقرنان . ١١٧-١/١١٦التصريح،خالد،األزهري: انظر) ٣( .ذؤابتا
يعيش: انظر) ٤( الكتب،ابن عالم المفصل الحاجب،٢٤-٢/٢٣بيروت،شرح شرح،وابن في د/ ت،المفصلاإليضاح

العليل بناي الدينية،موسى والشؤون األوقاف العراقية،وزارة وتاريخ(الجمهورية طبعة وأبا،٣٠٤-١/٣٠٣) بدون
الضربارتشا،حيان ط/ د: ت،ف القاهرة، الخانجي، مكتبة محمد، عثمان وأوضح٣/١٥٤،هـ١،١٤١٨رجب ،

ص والهمع٢٠٨المسالك ،٢/٦٢،٦٣.
مالك: انظر) ٥( الكافية: ابن الكافية،شرح المأمون/ د: ت،شرح دار المكرمة، مكة القرى، أم جامعة هريدي، المنعم عبد

التسهيل،٣/١٣٥٣،هـ١٤٠٢،طللتراث، د،وشرح د/ ت و السيد، الرحمن دار/ عبد المختون، بدوي محمد
ط الع٣/٤٢٢،هـ١،١٤١٠هجر، وشرح الدوري/ ت،مدة، الرحمن عبد العاني،عنان ،هـ١٣٩٧،بغداد،مطبعة
واأللفية١/٣٠٦،م١٩٧٧ دار،، وإخراج والتوزيعإعداد للنشر خزيمة ص١،١٤١٤ط،ابن : قال٨٥هـ

نَقَْل عمـرو وذا جملة وقَّل        ترخيم مركب من احذف رجوالع
التسهيل)  ٦( .٣/٤٢٢شرح
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٣١٣

الترخيم باب في ذكره األول قوله،فالنص ترخّم((: )١(وهو ال الحكاية أن الواعلم ألنك أن؛ تريد
منادى غير النداء،ترخم يغيره ِمما نحو،وليس شَراً:وذلك نَحرهو،تأبطَ ذلكوم،برقَ أشبه .))ا

يجي الذي اآلخر النص الذيزوأما النسب باب في ذكره فقد الترخيم إلى: سماهفيه اإلضافة باب
قال،الحكاية اإلضافة((: )٢(: حيث باب الحكاية] النسب[هذا :إلى

بمنزلة الصدر وتركت حذَفْتَ الحكاية إلى أضفت القيس: فإذا عشَر،عبِد لزم،وخمسةَ حيث
لزمهاالحذف في،كما قولك شَراً: وذلك يفرد،تأبطي: تأبط من العرب من أن ذلك على ويدلك
أقبل: فيقول تأبطُ مفرداً،يا األول اإلضافة،فتجعل في تفرد .))فكذلك

سيبويه بنص أخذ مالك اإلسناديفابن المركب ترخيم بجواز يصرح الذي .هذا

حيان أبو أ((: )٣(قال مالك ابن تصانيفهوزعم في ذلك وكرر الجملة ترخيم أجاز سيبويه وهو،ن
منه سيبويه،غلط على فهم .))وسوء

النحو أئمة من كبير إمام على وتحامل تجريح فيها حيان أبي من العبارة هذه أن وهو،والحقُّ
مالك .ابن

األ من أن وعبارتهجدىوأرى األزهري خالد برأي وابن،األخذ سيبويه صنيع في مالكفرأيه
أحسن وعبارته سيبويه((: )٤(قال،أجود عن المسألة في المنع مالك[اعتنى،والشتهار ،بذكرها] ابن

المنع صاحب أن على سيبويه[ونبه العرب] وهو عن لإلجازة الناقل .هو

الحكاية إلى اإلضافة باب في له وقع سيبويه عن نُِقل الترخيمون،: ... قال،والذي باب في ص
المن فقالعلى .)): ...ع

فقال وسطاً رأياً األزهري خالد أوضح نصان((: )٥(ثم واحدة مسألة في للمجتهد كان وإذا
بابين،متعارضان بابه،]مختلفين[في في المذكور على وإيضاحهفالعمل تحقيقه بصدد ألنه ،؛

بابه غير في يذكر ما باألول،بخالف كاعتنائه به يعتَِن لم ا،فإنه ذكره لم،ستطراداًلكونه إذا هذا
أحدهما عن رجع أنه تاريخ،يثبت هناك يكن .ولم

.٢/٢٦٩الكتاب)  ١(
السابق)  ٢( .٣/٣٧٧المصدر
.٣/١٥٤االرتشاف)  ٣(
.١٨٥-٢/١٨٤التصريح)  ٤(
السابق)  ٥( .٢/١٨٥المصدر
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٣١٤

الناظم : )١(وقول

مركب[ من احذف نَقَْلوقَّل] والعجز عمرو وذا جملـة ترخيم

غيره عنه ينقل لم أنه فيه،يوهم ما عرفت . ))وقد

جميل حسن جمع سيبويه قولي بين األزهري خالد به جمع الذي الجمع ماوهو،وهذا لكل صالح
للخالف،أشبهه إنهاء ت،وفيه سيبويه نقل أن يردإالَّ ال اإلسنادي المركب سيبورخيم ألن عند؛ يه

نقله في أمين ثقة .العلماء

هو المنادى اإلسنادي المركب ترخيم جواز من مالك ابن إليه ذهب ما أن لي يظهر والذي
ه،الراجح ذلك ينبغيوأن الذي سيبويه رأي ترخيمه،اعتمادهو لعدم بالنسبة قليل ذلك وذلك،ولكن

أمور :لثالثة

سيبويه: األول العربنقل عن ثقة،لترخيمه ثبت النحويين عند . وهو

قليل:والثاني ذلك أن على نص نفسه مالك ابن النظم،أن في .وذلك

القولينال: والثالث بين الطويل التاريخي بينهما،فصل يفصل إنه شكوه،فحةص٢٣٨حيث بال ذا
طويال زمنا استلزم يكون،قد ربما سيبويه يجعل السابقمما في يبلغه لم أمر بلغه وليس،قد

ي أن العربببعيد عن ترخيمه سماع ذلك من .كون

األزهري خالد ذكره ما بابهوأما في ورد األول النقل كون آخر،من باب في ذكره،والثاني وقد
اس محله،تطراداسيبويه في هذا أن أرى والنسب،فال النداء بابي في الترخيم مسألة ورود ألن

فيهم سواء،اأساسية حد على هذا في إذن .فهما

المسألة في سيبويه رأي حقيقة رأينا ذلك،وهكذا يمنع بأنه سيبويه عن النقل لشهرة وكذلك،وذلك
فيه التي الردود ببعض عليه در قد مالك ابن فضاضةفإن حيان،ا أبي رد في مما،كما هذا وأن

العلميي البحث مجال في اجتنابه .جب

بالنداء-٦ المختصة األسماء :بعض

عن بمالقوالنسيبويهورد األسماء بعض على الحكم ذلكفي عدم أو للنداء في. زمتها فقال
كتابهأبواب من الثاني الجزء من : النداء

ص)  ١( .٨٥األلفية
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٣١٥

للمنا" اسم أنه على النداءدىويدلك غير في يقولون ال خَباِث: أنهم وال،ولَكاِعجاءتني لُكَع وال
ال،فُسقُ اختص معرفةفإنما االسم أن االسم بهذا الحار،نداء بأبي األسد اختص كانكما إذْ ث

يكن،معرفة لم نكرة هذا من شيء كان النكرة،مجروراولو في تجر ال .)١(" ألنها

ا في آخر موضع في قال الثم عن حديثه عند الثالث فيه،عدللجزء قال بابا لذلك عقد : حيث

كما" المؤنث من حده عن معدوال جاء ما باب حدههذا عن معدوال المذكر ،قفُس: نحو،جاء
المؤنث،روزفَ،وعمر،ولُكَع ذلك نظير المذكر .)٢(" وهذا

ذلك بعد قال :ثم

الوص" من جاء منادىومما وغير منادى لَكاِع،خَباِثيا: ف وِللّكعاء،ويا للخبيثة اسم .)٣("فهذا

سيب رأي أن يظهر األولوالذي هو اعتماده ينبغي الذي دو،ويه علله قد ألنه الثانيوذلك على،ن
يك األلفاظأن هذه في الغالب هو ذلك .ون

الستعمالها المجوز الثاني قوله أيضاوأما مقبوال فيكون النداء غير باع،في :تبارينولكن

القليل: أحدهما من ذلك النحويينوذلك،أن عند ثبت سيبويه نقل .ألن

القولين: واآلخر بين التاريخي الفصل ليس،وجود يبلغ،بالقليلوهو فلعل،صفحة٢١٨فإنه
الزمنية المدة هذا في رواية بلغته قد الرأيينسيبويه بهذين القول بين .الطويلة

البابين اختالف قضية سبوأما كما ليفاألمر يظهر فيما هنا به اعتبار ال ألن،ق نظرا وذلك
المسأ سواءورود حد على مهمة منهما كل في .لة

الصرف-٧ من :الممنوع

ينصرف ال ما باب في سيبويه نحوذكر الصرف من الصفات منع علة وسكران:إن عطشان
األل الممدودةمشابهة التأنيث أللفي والنون هذا،ف أوجه فقالوعدد : الشبه

نكرة" وال معرفة في ينصرف فلم ألف بعد نون لحقته ما باب هذا

نحو و: وذلك وسكران وأشباههاعطشان ألف،عجالن بعد جاءت حيث النون جعلوا أنهم وذلك

.٢/١٩٨الكتاب،سيبويه) ١(
السابق) ٢( .٣/٢٧٠المصدر
والحمق: واللكاعة. ٢٧٣–٣/٢٧٢الكتاب،سيبويه) ٣( للذكر،اللؤم ولكوع،ولُكع،ألكع: ويقال . وملكعان،ولكاع،ولُكيع

منظور: انظر مكرم،ابن بن .٣٢٤–٨/٣٢٢اللسان،محمد
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٣١٦

حمراء مثاله،كألف على والسكونألنها والتحرك الحروف عدة في اختصوهاتا،ا قد الزائدتان ن
المذكر تلح،بهما التأنيثوال عالمة أ،قه المذكركما بناء على تؤنث لم حمراء سكران،ن ولمؤنث

كا كما ِحدة على ِحدةبناء على بناء حمراء لمذكر .ن

المضارعة هذه فَعالء ضارع مجراهافلما جرى لك ذكرت فيما .)١(" وأشبهها

التصغي باب في آخر موضع في ذكر الهمزةثم من بدل النون إن : فقال،ر

عندهمكذو" فَعلى له الذي فَعالن ألف،لك بعد كانت لما النون هذه ألف،ألن من بدال وكانت
أرادوا حين حمراءالتأنيث في التي بمنزلة صار األلف،المذكر من بدل أجروا،ألنها تراهم أال

هذه األلفعلى على يجرون كانوا ما ا،النون على يجرى كان ما الهمزة على يجرى كان لتيكما
منها بدل .)٢("هي

البدلوقا حروف باب في آخر موضع في : ل

م" بدال تكون فَعلىوالنون فَعالن في الهمزة ب،ن ينصرفوقد ال وما ينصرف فيما ذلك كما،ين
حمرى ألف من بدل الهمزة .)٣(" أن

قولهإلىنانظرإذاف أن نجد لسيبويه األقوال و: "هذه ينصرف ما في ذلك بين ينصرفوقد ال ما
أحال" قد أنه يتبن ـ السابق الثاني النص في قوله إلى إشارة الموضعـ ذلك في قوله أنه،على مع

فيه ينصرف: أي،ليس ال وما ينصرف ما باب التصغير،في باب في هو .وإنما

المح القول هذا أن على نص أنه وهو آخر إشكال يظهر هنا منومن الممنوع باب في عليه ال
أنه،الصرف فيهمع التصغير،ليس باب في إشكاال،وإنما األمر يزيد ما حقيقةوهذا معرفة في

المسألة في .رأيه

الثانيوالذ هو الراجح قوله أن يظهر النو،ي بأن القول الهمزةوهو من بدل يأتي،ن لما :وذلك

ع: أوال قد والثانيأنه األول القولين من كال متساويين،لل يجعلهما ما التعليلوهذا ناحية .من

تأخر: ثانيا قد المعلل الثاني القول بـأن األول .صفحة٩٧عن

قول: ثالثا أكد قد كتابهأنه من متأخر موضع في الثاني الثاني،ه القول بين الفرق كان بحيث

.٢١٦ـ٣/٢١٥الكتاب،سيبويه) ١(
السابق) ٢( .٣/٤٢٠المصدر
.٤/٢٤٠الكتاب،سيبويه) ٣(
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٣١٧

من نحوا عليه كبير،صفحات٢٠٦والتأكيد فصل شك بال قد،وهذا سيبويه أن يرجح مما
األ في له سابقامتبين ترجح أو تبين يكن لم ما قوله،ر فإن هذا على يؤكدوبناء الذي األخير

الهمزة من بدل النون أن على لديهفيه الراجح . هو

في-٨ وأخت" تاء"قواله :بنت

للتأنيث وأخت بنت في التاء أن موضع من أكثر في سيبويه .)١(ذكر

ما باب في للتأنيثوذهب ليست أنها إلى ينصرف ساكن،ال قبلها ما بأن في،وعلله التأنيث وتاء
كفتاه ألفا يكون أن إال ساكنا قبلها ما يكون ال كرطبة،وقناة،الواحد مفتوح ،وعنبة،والباقي

ونحوهما،وعالّمة وملكوت عفريت في كالتاء التاء هذه .)٢(وإنما

ف فإنه جني ابن أصله الذي الرصين المنهج بوبحسب يؤخذ الحالة هذه المعللي ويطّرح،القول
غي مرسال كان معللما .ر

جني ابن القولين: "قال بين الجمع توجد: ووجه لم لما فإنها للتأنيث عنده تكن لم وإن التاء هذه أن
في إال الكلمة فيهافي يقول أن استجاز التأنيث للتأنيث: حال قلت،إنها ذكّرت إذا أنك ترى ،ابن: أال

من تزول كما التاء .ابنة: قولكفزالت

تا ساوقت ابنةفلما تاء بنت قا،ء للتأنيث ابنة تاء ابنةوكانت تاء في قال ما بنت تاء في وهذا. ل
أ الصناعةمن هذه في به يتسمح ما .)٣(" قرب

في-٩ :"حتى"قواله

سيبوي أنذكر كتابه من الثالث الجزء في فقال" حتى"ه المضارع الفعل حتى: "تنصب أن اعلم
ع وجهينتنصب .)٤("لى

قال فقالوقد جر حرف إنها نفسه الجزء فيها: "في تضمر التي الحروف باب ."أن"هذا

قولك في التي الالم لتفعل: وذلك قولك،وحتى،جئتك ذاك: وذلك تفعل ا،حتى هذافإنما نتصب

السابق:انظر)١( جني،٣/٣٦٢،٤/٣١٧المصدر جني،وابن ابن ب،منظوروابن،١/٢٠٠الخصائص،عثمان نمحمد
ب،والسيوطي،١/٨٩اللسان،مكرم أبي بن الرحمن .٤٠٩ص،االقتراح،كرعبد

جني،٣/٢٢١الكتاب،سيبويه:انظر)٢( جني،وابن ابن منظور،١/٢٠٠الخصائص،عثمان مكرم،وابن بن ،محمد
بكر،والسيوطي،١٤/٨٩اللسان أبي بن الرحمن .٤٠٩ص،االقتراح،عبد

جني)٣( .١/٢٠٠الخصائص،ابن
.٣/١٦الكتاب،سيبويه)٤(
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٣١٨

مضمرة،بأن ههنا محاال،وأن الكالم كان تضمرها ولم ف،ولو يعمالن وحتى الالم األسماءألن ي
.)١(" ...فيجران

على األخيروبناء هذا هو مذهبه إن يقال ا،هذا األحرف عدد قد ألنه ولموذلك للمضارع لناصبة
حتى فيها حتىفعلم،يعد بعد عنده مضمرة أن أن .بذلك

بالتأويل القولين بين الجمع وجه حتىوأما بعد انتصب لما الفعل أن أن،فهو هنـاك تظهـر ولم
منهاوصارت عوضا حتى،حتى إلى النصب نُسب عنها .)٢(ونائبة

:الصرف

هـمـِرش-١٠ :وزن

همِرشتعدد وزن في سيبويه :)٣(كالم

حيان أبو وزنهذكر أصل في اختلفوا النحويين هو؟،أن ما الثاني في المدغم األول الحرف وفي

قوم زا" فَعـِلـل"وزنه: فقال بـوالميم لإللحاق الميم)٤(" حمِرشج"ئدة في الميم فهو،وأدغمت
المثلين إدغام باب .من

آخرون نون" للفَعـلَ"وزنه: وقال أصولو،والمدغم كلها .)٥("ِلـسبهقَ"كحروف،حروفه

الصحيحثم هو األول أن حيان أبو األخفش،ذكر قول سيبويه. والثاني كالم فيه .)٦(وتناقض

سيبوي: قلت قال الهم: "هوالذي القَهبِلسوأما بمنزلة هي فإنما نون،ِرش إحـدىيعنـ،فاألولى ي
بقهلبس ملحقة نون في،الميمين تجد ال فَعِلٍلألنك مثال على األربعة .)٧("بنات

التناقض سيدووجه ابن عن اللسان صاحب نقل مزيداهكما رباعيا مرة همرش جعل سيبويه أن
أخرى،النونب مرة سيدة: " فقال،وخماسيا ابن فَنْعِللَا: قال مرة سيبويه فَعلَِلالً،جعلها أبو،ومرة ورد

السابق)١( .٦-٣/٥المصدر
جني: انظر)٢( ص،والسيوطي،١/٢٠٤الخصائص،ابن .٤١١االقتراح
الخلق: الهمرش)٣( المضطربة منظور: انظر. العجوز .٦/٣٦٥اللسان،ابن
السمجةالجحمرش)٤( الثقيلة النساء منظور: انظر. من .٦/٢٧٢اللسان،ابن
كالجحمرشالقهب) ٥( معناها منظور: انظر. لس .٦/١٨٥اللسان،ابن
والنظائر،السيوطي: انظر) ٦( .٣٨٧–٢/٣٨٦األشباه
.٤/٣٣٠الكتاب،بويهسي) ٧(
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فَنْعِللَا يكون أن النون: وقال،علي لظهرت كذلك كانت ال،لو كلمـة من الميم في النون إدغام ألن
في،يجوز يدغموا لم أنهم ترى زنماء: أال .)٢(" ...)١(شاة

ا سيبويه رأي أن يظهر رأيهوالذي هو القولين هذين من اعتماده يمكن بأنلذي " همـرش"القائل
خماسي مدغمتان،اسم ميمين والمه عينه المثلينمن،وتكون إدغام وزنـه،قبيل ،فَعلَِلـالً: ويكون

الم بـفتكون لإللحاق زائدة .حمِرشوج،قَهبِلس: يم

ه ترجيح إلى يدعو يأوالذي ما لسيبويه ونسبته الرأي : تيذا

ال إدغام قبيل من أنه على يحمل أن واحدة كلمة في واقع إدغام كل في األصل أن،مثلـينأن إال
مانع ذلك من فال،يمنع المتقاربين إدغام باب من كان إذا زائداوأما الحرفين أحد يكون أن بل،يلزم

يك أصالقد أو زائدا ا،ون فينبغي واحدة كلمة في إدغام وجد فإذا هذا مـنلحوعلى بأنـه عليـه كم
المثلين يجع،إدغام بدليلوال إال المتقاربين إدغام من واحدة،ل كلمة من مقاربه في حرف إدغام ألن
اللب إلى المثلينيؤدي إدغام من بأنه في: فمثال،س الميم في النون تدغم ألن،أملـة: فيقال) أنْملَة(ال

يلبس األصل،ذلك هل يدرى أمملة: فال أم .أنملة

أنه على دليل وجد إن اإلدغاموأما جاز المتقاربين إدغام الكتـاب: نحو،من : وأصـله،امحـى
يم،انمحى ال أنه المثلينبدليل إدغام باب من يكون أن وزنه،كن سيكون الوهذا،افّعَل: ألنه البناء

العرب كالم في له .وجود

يحمل أن فينبغي هذا قبيلعلى) همرش(وعلى من إدغامه المثلينأن .إدغام

أن وهو اآلخر القول على أصول) همرش(وأما كلها األصل،حروفه : ووزنـه) هنْمرش(وأن
الميم) جحمرش(بمنزلة) فَنْعِلل( في النون أدغمت هذا،ثم أيـضافإن األخفش أ،رأي جـازوقـد

عنده اللبس ألمن هنا يأت،اإلدغام لم الوزن هذا أن زووذلك لحقته وقد موضع لإللحـاقفي ،ائـد
األصل في همرشا أن بهذا الرأيوذ،هنمرش: فعلم هذا على يحمل لم لو أنه بـاب،لك من وجعل

زائدا المثلين أحد لكان المثلين واستقر،إدغام البنية هذه في ثبت لما كسرا ذلك الفيكون أنهـا من
لإللحاق زوائد تصغيرهاوعل،تلحقها فيكون هذا إلـى،هنامر: اوتكسيره،هنَيِمر: ى النـون فتُـرد

اآلخر،أصلها أصول،ويحذف كلها الكلمة حروف .ألن

زنماء) ١( حلقها: شاة تحت معلقة لحم قطعة لها منظور: انظر. أي .١٢/٢٧٦اللسان،ابن
منظور) ٢( .٦/٣٦٥اللسان،ابن
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أبو إليه ذهب الصرفيينوما عند مرجوح األخفش الـو،الحسن هذا أن على مبني لـمألنه زن
مطلقا لإللحاق زيادة األخفشبينما،يلحقه نفاه ما العرب عن ورد قالوا،قد نَخْوِرش: فقد ورأي،ج :

كَ خَإذا لإللحاق،رشبر زائدة الواو بجحمرش،فهذه ملحق .)١(واالسم

األسماءالهمزة-١١ في أصول أربعة :المتصدرة

المت الهمزة عن سيبويه األسماءتحدث في أصول أربع يعـارضولسي،صدرة نصوص فيها بويه
بعضا .بعضها

بأصالتهاف قال قوله،تارة في التحقيـ: "كما في يحذف ما باب مـنرهذا الثالثـة بنـات مـن
.)٢("الزيادات

الباب هذا في قال :وقد

قلتو" إستبرق حقرت قلت،ُأبيِرق: إذا شئت على: وإن والتـاء،العـوضُأبيِريق الـسين ألن
تُدخ،زائدتان لم زائدة جعلتها إذا األلف الخمسةألن وال األربعة بنات على علـى،لها تدخلها وإنما

الثالثة بع،بنات موليس شيء األلف والتاءد السين إال الزيادة حروف مـيم،ن بمنزلـة فـصارت
مستَفِع،مستَفِعل سين بمنزلة والتاء السين وتائهوصارت أنـهوترك،ل علـى يدلك إستبرق صرف
.)٣("إستفعل

الكالم هذا شرح في السيرافي إسحاق،: " ... قال أبو استفعل: الزجاجوقال إستبرق أصل ،كان
وصل،استخرج: مثل ألف االسم،واأللف إلى نُقل ذلكثم مثل في يلزم كما األلف . فقطع

قيل و: فإن األلف جعلت قيلِلم ؟ زوائد والتاء علمنا: السين القد زائـد اآلن إسـتبرق فـي أن
أحرف،محالة ستة على أ،ألنه أحرف ستة على االسم يكون حرف،صولوال فيه يكون أن فوجب
األل،زائد التاءإما وإما السين وإما الزيـادةألن،ف حروف من ليس الحروف جعلنـا. باقي فـإن

عصفور: انظر) ١( المؤمن،ابن بن التصريفالممتع،علي الحسن،والرضي،٢٩٦–١/٢٩٥في بن ش،محمد افيةشرح
الحاجب بكر،وطيوالسي،١/٦١ابن أبي بن الرحمن  . ٢/٢٩المزهر،عبد

.٣/٤٢٦الكتاب،سيبويه) ٢(
السابق) ٣( .٣/٤٣١المصدر
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عداه وما زائدة العربالهمزة كالم قياس عن خرج أصلي زائدتينفوج،ا والتاء السين تُجعل أن ،ب
لم زائدةوحينئذ الهمزة تُجعل أن من بد أوالأل،يكن الثالثة ذوات على دخلت .)١("نها

قالإال قد آخرأنه موضع في : فقال،بزيادتها

علل" باب الزوائدهذا حروف من زائدا تجعله الحرف،ما نفس من تجعله وما

را،...  أوال لحقت إذا عندهمفالهمزة أبدا مزيدة فهي فصاعدا سميت،بعة لو أنك ترى رجالأال
تصرفه،بأفْكل لم األلفوأنت،وَأيدع فيه تذهب ما منها تشتق ص،ال عنـدهموإنما األلف هذه ارت

زا تبينها لكثرة مشتقا فيه تذهب ما يجدوا لم وإن المنزلة واألفعالبهذه األسماء في التيوالصفة،ئدة
األلف فيه تذهب منها هذافلما،يشتقون على أجروه كالمهم في ذلك .)٢("كثر

ال الرأي أنه يظهر الثانيوالذي الرأي هو سيبويه لدى بزيا،راجح القول مـن،دتهاوهو وذلـك
:جهتين

القولينالفصل: األولى بين نحو،التاريخي شك،صفحة٢٣٣فبينهما بال كبير فاصل ممـا،وهذا
وتبين فيها لسيبويه ظهر قد يكون أن يمكن بمدة متأخرا الثاني القول لديـهيجعل يكن ما له

األول الموطن .في

األليق: والثانية هو هذا وأن النحويين جمهور كال،الصرفيينبمذهب خالل من تبين الزجاجكما م
آنفا ورد .الذي

الخاتمة

الم الرحلة هذه النحويينموبعد إمام سيبويه مع ومعتمدهم،تعة والباحثين النحاة مرجع كتابه ومع
ومؤلفاتهم وأبحاثهم دراساتهم ودقيق،في مهم جانب على البحث هذا في اطلعنا قد نكون مـنفإننا

سيبويه مواطنأ،كتاب وهو اآلراءال الجليللتعدد اإلمام هذا العظيم،دى الكتاب هذا .في

أن يمكن التي البحث هذا نتيجة رئيسةإن أمور ثالثة في تتلخص :نظفر

الكتا،السيرافي) ١( المصرية) مخطوط(،بشرح الكتب اإلمام،١٣٧رقم،دار جامعة بمكتبة فلمية نسخة من محمدمصور
بالرياض اإلسالمية سعود .ب-أ١٠٢٩٧،٤/١٩٨رقم،بن

.٤/٣٠٧الكتاب،سيبويه)٢(
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مواضع: أولها سيبويهبيان أقوال العظيمتعدد السفر هذا هـذا،في عـن الكشف على يساعد مما
من لكل الدقيق الكتابالجانب مع له،ومدارسة،قراءة:يتعامل رجوعا شرحا،أو غير،أو أو

هذه،ذلك بيان في أن سيبويهوذلك به قال لما إيضاحا عـناألوجه ورد قـد أنـه وبخاصة ؛
النح لسيبويهبعض متعارضين رأيين نقل علـى،ويين التـشنيع إلى ببعضهم هذا أفضى وقد

لديه ما يخالف سيبويه عن قوال لنقله آخر في،بعض بالربينما قال قد سيبويه أن أيينالحقيقة
كتابه من مختلفين موطنين . في

كـالم: وثانيها فـي يوجد قد ما تجاه به األخذ ينبغي الذي الرصين العلمي المنهج لنا تبين قد أنه
من أوالعلماء تناقضتعدد أو ذلك،تعارض أو،ونحو قد الرصين المنهج ابـنوهذا ضـحه

السيوطي،جني عنه موو،ونقله قريب األزهريرد خالد عند المنهج،نه هذا :وخالصة

قوالنأنه- مسألة في عالم عن ورد معل،إذا واآلخر مرسال أحدهما كان بالمعللفإن ُأخذ ،ال
المرسل .وتُؤول

واحد- يعلل لم بمذهبهوإن األليق إلى نُِظر منهما فيعتمد،ا قوانينه على ويتـأول،واألجرى
أمكن إن .اآلخر

لم- رأيهوإن أنه علم اآلخر عن الرجوع على أحدهما في نَص فإن التأويل واآلخـر،يمكن
تاريخهما،مطّرح عن بِحث ينص لم بالمتأخرو،وإن عنه،عمل مرجوع .واألول

ي- لم المذهبينفإن ربس وجب التاريخ القولين،علم حال عن كـان،والفحص أحـدهمافإن
قوله أنه إليه نُِسب بهإحس،أقوى للظن عن،انا مرجوع اآلخر .هوأن

ال- في تساويا لهوإن رأيان أنهما يعتقد أن وجب عنـد،قوة تـساويهما إلـى الدواعي وأن
الق دعت التي الدواعي هي عنهما منهاالباحث كال اعتقد أن إلى بهما .ائل

ا- كان واحدةوإن مسألة في المتعارضان فالعمل،لنصان مختلفين بابين افي لمذكورعلى
بابه تح،في بصدد وإيضاحهألنه بابه،قيقه غير في يذكر ما بـه،بخالف يعـتن لم فإنه

باألول استطرادا،كاعتنائه ذكره أحدهماهذ،لكونه عن رجع أنه يثبت لم إذا يكـن،ا ولم
تقدم كما تاريخ .هناك

والن: وثالثها الخلل يعتريه أن البد بشري جهد كل أن غالبابيان فـيوهذا،قص يقـدح قـدرال
مثال،صاحبه كسيبويه كبيرا إماما كان إن األجالء،حتى علمائنا بتراث للعناية يدعو مما ،فهذا

نواحيه جميع الجانب،من هذا الضخم،ومنها التراث هذا من االستفادة يمكن بيـان،حتى مع
العظيم النتاج ذلك في توجد قد التي والقصور الخلل االنتفـ،جوانب يتم بـهحتى علـى،اع
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يمكن ما األجالء،أفضل لعلمائنا يجب مما بشيء وفاء فيه يكون أعظـم،ولكي بـذلوا الذين
الخالدة اللغة هذه خدمة في .الجهد

وآخرا أوال هللا .والحمد

سي على وسلم اهللا أجمعيوصلى وصحبه آله وعلى محمد دنا


